
 לארשי תנידמ 'נ ןאימחר סחנפ   3139/13 חמ

1 

 

 ןוילעה טפשמה תיבב
 

  3139/13  ח"מ
 

 רואנ 'מ אישנל הָנשמה דובכ  :ינפל
 
 ןאימחר סחנפ :שקבמה

  
 ד  ג  נ 

         
 לארשי תנידמ :הבישמה
  

 חסונ[ טפשמה יתב קוחב 31 ףיעס יפל רזוח טפשמל השקב
  1984-ד"משתה ,]בלושמ

  
   ץרה-ןילבא ןרק ד"וע ;ץיוורוה תנע ר"ד ד"וע :שקבמה םשב
 
 

 :תורפס
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  :הרכזואש הקיקח

 )4()א(31 ,)2()א(31 ,)א(31 ,31  'עס :1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח

 א300 ,)2()א(300 ,)א(300 ,44 ,6 ,)ב(5 ,)א(5 ,5 ,4 ,3  'עס :1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח

 

 

 :ויצר-ינימ

 ןפואב ןישנועה קוחב א300 ףיעס תא ליחהל ןתינ וכרדש "רוניצ" וניא רזוח טפשמ לש ךילה *
 .ףיעסה תקיקח דעומב טולח רבכ היה םניד-קספש ימ יבגל יביטקפסורטר

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 תחפומ שנוע – חצרה תריבע – ןישנוע *

. 

 תריזג רשפאמה ,ןישנועה קוחב א300 ףיעס תא שקבמה לע ליחהל שי יכ ןעטנ הב רזוח טפשמל השקב
  .ףיעסה תקיקחל רבוע טולח השענ וניינעב ןידה קספו עשרוה שקבמהש פ"עא – חצר ןיגב תחפומ שנוע

. 

 :ועבוקב השקבה תא החד ןוילעה ש"מהיב
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 רושימל תמכתסמ תיביטמרונה ותעפשהש ךכ לע העיבצמ א300 ףיעס לש תיתקיקחה הירוטסיהה
 תעשרה םצע הניינעש וזככ אנד השקבה לא סחייתהל שי יכ הנעטל סיסב אופא ןיא .דבלב שנועה
 שיגהל תורשפא תמייק םאה הלאשה תלאשנ .אל ותו אה – וילע לטוהש שנועב אוה הניינע .שקבמה
 .תונעטנה תויטנוולרה תוליעהמ תחא לכ ןיגב ,שקבמה לע רזגנש שנועה לשב רזוח טפשמל השקב

 תוויע לש םירקמל הדעונ איה יכ שרופמב הלוע ףיעסה חסונמש ירה ,ןיד תוויע לש הליעל עגונה לכב
 טפשמה תואצות תא תונשל" תויושעה תויארב הניינע תויארה תליע ,תאז תמועל .העשרהב םרגנש ןיד
 תגצה תרשפאמכ וז הליע השרופ ןכ לע .ןידה רזג תא םג תוללוכ טפשמה תואצות ."ןודינה תבוטל
 .לטובמ אל יתייאר לטנ שקבמה לע לטומ הזכ הרקמב ,םלואו .דבלב שנועה ןיינעל םג תושדח תויאר

 יפקשמב ןחביהל הכירצ – שנועה ןיגב וא העשרהה ןיגב – רזוח טפשמ לש ומויקל השקב ,ללככ
 ןדה ש"מהיב ידיב תעכ תויוצמה תויארה וידיב ויה וליא ,םאה :ירוקמה טפשמה דעומב ש"מהיב
 לע ,ללככש ןאכמ .שקבמה לש וניד רזג תא וא וניד תערכה תא הנשמ אוה היה ,רזוח טפשמל השקבב
  .ירוקמה טפשמה לש ומויק דעומב ףקת היהש ןידה פ"ע ןחביהל רזוח טפשמל השקבה

 הנודנה היצאוטיסה לע .ותלוחתו הריבעה תיישע רחאל קוקיח יונישב קסוע ןישנועה קוחל 5 ףיעס
 וילע יביטקפסורטרה יונישה .דבלב שנוע יבגל יביטקפסורטר הלוחת ללכ עבוקה ,)ב(5 ףיעס שלוח
 הנקמ א300 ףיעס .שדחמ םיכילה תחיתפו ד"קש תלעפה וב ןיאש דבלב ילהנמ יוניש אוה ףיעסה הרומ
 לש וניינעב ש"מהיב לש תינשרפה ותנקסמ תא ןיבהל שי וז העיבק עקר לע .השינעב ד"קש ש"מהיבל
 .טולח ןיד קספ םהב ןתינש םירקמ לע א300 ףיעס תלחה רשפאמ ונניא )ב(5 ףיעס היפלו ,שקבמה

 הלוחת יבגל הצממ רדסה וניא ןישנועה קוחב )ב(5 ףיעסב עובקה רדסהה יכ תנעוט תירוביצה הירוגנסה
 .הטושפ הלאש הנניא הצממ רדסה עבוק )ב(5 ףיעס םא הלאשה ,ןכא .לֵקמ ןיד לש תיביטקפסורטר
 טפשמה לש ךילההש רובס ש"מהיב ,ןכש .וז הלאשב עירכהל ךרוצ ןיא הז ךילה לש ותרגסמב ,םרב
  .יביטקפסורטר ןפואב א300 ףיעס תא ליחהל ,תושדח תויאר רבדב הליעה ךרד ,רשפאמ וניא רזוח

 ןתיל יוארש תיטופישה תונשרפל קתניי-לב רשקב הרושק "ללכה רדגמ אצוי"כ רזוחה טפשמה תסיפת
 קספ לע ףסונ רוערע שמשל רזוחה טפשמה ךילה דעונ אל ,וביטמ .ותומייקתהל תוירוטוטטסה תוליעל
 היפל הנעטה תלבק .תרפושמ וא הנוש הסרג תווטל םשאנל "תפסונ תונמדזה" רדגב אל ףא אוה .ןידה
 ךופהל ידכ הב שי – השקבה תשגה דעומב ןידה יארב השקבה תרגסמב תוגצומה תויארה תא ןוחבל שי

 .ןוידה תויפוס לש דוסיה ןורקע תחת רתוחה ןפואב ,ףסונ רוערעל רזוח טפשמ לש ךילהה תא

 דעומב תונחבנ ויה וליא יכ ענכשל ןתרטמ ,רזוח טפשמל השקב תרגסמב תושדח תויאר תוגצומ רשאכ
 התייה טפשמה תאצותש ךכ ,תודבועה לע ןידה םושיי ןפוא תא תונשל ידכ ןהב היה ,ירוקמה יטפשמה
 תלבק .שדח ןיד ןה ,תושדח תויאר ןה ןוחבל שי השקבה תרגסמב יכ תנעוט הירוגנסהש ,אקע אד .הנוש
 לש ומויקל )2()א(31 ףיעס חוכמ הליעה םייקתתש ידכ שדח ןיד לש ומויקב יד יכ העמשמ וז הדמע
 וז הדמע .ןשיגהל היה ןתינש וא ירוקמה טפשמב רבכמ הז וגצוה תויארה םא ףא תאזו ,רזוח טפשמ
 ןיד תביאש תרשפאמ אל וז הליע יכ ,רובס ש"מהיב .תודבועה וא תויארה תליע תודוסי תחת תרתוח
 .תודבועב וא תויארב יוניש וניא ןידב יוניש .רזוח טפשמ םויקל השקב תניחב תרגסמב ותלחהו שדח

 
 

 הטלחה

 
 ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחב 31 ףיעס יפל רזוח טפשמל השקב יינפב 

 םעטמ תירוביצה הירוגנסה השיגהש ,)טפשמה יתב קוח – ןלהל( 1984-ד"משתה
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 קוחב א300 ףיעס תוארוה תא שקבמה לע ליחהל שי יכ ןעטנ השקבב .שקבמה
 שקבמהש יפ-לע-ףא ,חצר ןיגב תחפומ שנוע תריזג רשפאמה ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה
  .ל"נה ףיעסה תקיקחל רבוע טולח השענ וניינעב ןידה קספו עשרוה
 

 םיכילההו תודבועה

 

 ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבב עשרוה ,ןאימחר סחנפ ,שקבמה .1
 'נ לארשי תנידמ 105/91 )א"ת( ח"פתב )ריפוא-רב 'דו ;יול 'א ;גרבנייטש 'ח םיטפושה(

 ,ותשא לש הייח תליטק לשב ןישנועה קוחב )2()א(300 ףיעס יפל חצר תריבעב ןאימחר
 ןכו ,םלוע רסאמ – חצר לע קוחב עובקה הבוחה שנוע וילע רזגנ .תופסונ תוריבעבו

 תוריבעה ןיגב – רבטצמב ןתיצחמ ,ףפוחב ןתיצחמ – םינש 10 לש הפוקתל רסאמ
 תוירחאב אשונ וניא אוה יכ שקבמה תנעט תא החד יזוחמה טפשמה תיב .תופסונה
 יכ עבקו שפנ תלחמב םרוקמש שוביכ-רב ואל ףחד תמחמ וא תויפש יא תמחמ תילילפ
 רוערע ".שפנ תלחממ לבס אל אוה ךא ,ותוישיאב םייוקילמ לבוס םשאנהש קפס ...ןיא"
 פ"ע( החדנ )ןהכ-גרבסרטש 'טו ;ימדק 'י ;אצמ 'א םיטפושה( הז טפשמ תיבל שגוהש

 .))4.7.1994( לארשי תנידמ 'נ ןאימחר 1788/92
 

 ,טולחל שקבמה לש וניינעב ןידה קספ ךפהש רחאל הנשכ ,23.8.1995 םויב  .2
 עבקש ,א300 ףיעס קוחל ףסוה הז ןוקית תרגסמב .ןישנועה קוחל 44 'סמ ןוקית קקחנ
 ,ונניינעל םייטנוולרה םיקלחב .חצר תוריבע ןיגב תחפומ שנוע ליטהל תורשפאה תא
 :ףיעסה הרומ
 

 שנוע

 תחפומ
 ןתינ ,300 ףיעסב רומאה ףא לע   .א300"
 הרבענ םא ,וב עובקהמ לק שנוע ליטהל
 :הלאמ דחאב הריבעה
 הערפה לשב ,ובש בצמב     )א(               
 ורשוכב יוקיל לשב וא הרומח תישפנ
 הדימב םשאנה לש ותלוכי הלבגוה ,ילכשה
 שממ לש תלוכי רסוח ידכ דע אל ךא ,תרכינ
 רשא תא ןיבהל )1( – ח34 ףיעסב רומאכ
 )2( וא ;והשעמבש לוספה תא וא השוע אוה
 ".השעמה תיישעמ ענמיהל

 

 ,ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבל השקב שקבמה שיגה 2004 תנשב .3
 לע הססבתה השקבה .ןישנועה קוחב א300 ףיעס תארוהל םאתהב ושנוע תא תיחפהל
 ,גינפ 'פורפ בתכש תעד תווח ןהבו ,שקבמה לש ישפנה ובצמ ןניינעש תעד תווח רפסמ
 יכ הלוע הלא תעד תווחמ .שקבמה לש וטפשמב העיבתה םעטמ רטאיכיספה היה רשא
 הפוקתב םייק הז ףיעס היה וליא ,וניינעב א300 ףיעס תלחהל םיאנתה ומייקתה שקבמב
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 תארוה חכונל יביטקאורטר ןפואב לֵקמ ןיד וילע ליחהל שי יכ ןעטנ השקבב .תיטנוולרה
  .ףסה לע התחדנ השקבה .ןישנועה קוחב )ב(5 ףיעס
 
 :הרומ )ב(5 ףיעס 
 

 יוניש
 קוקיח
 רחאל
 תיישע
 הריבעה

 ]...[ )א( .5"
 ןיד קספב הריבעב םדא עשרוה )ב( 

 הריבע התואל עבקנ ןכמ רחאלו טולח
 לק אוה וגוס וא ותדימ יפלש ,שנוע קוקיחב
 שנועה ושנוע היהי – וילע לטוהש הזמ
 לטוה וליאכ ,קוקיחב עבקנש יברמה
 ".הליחתכלמ

 

 וז הנעט יכ עבק )רציש 'יו ;רמה 'ז ;רנילרב 'ד םיטפושה( יזוחמה טפשמה תיב 
 לש וניינעב ןידה קספ ותקיקח דעומבש ,א300 ףיעסו ליאוה שקבמל תדמוע הניא
 בל םישב ,תאז ;)ב(5 ףיעסב רדגומכ "לֵקמ ןיד" הווהמ וניא ,טולחל רבכ ךפה שקבמה
 תעד-לוקיש הנקמ ךא אלא ,הריבעה דצבש יברמה שנועב יוניש עבוק וניא אוהש ךכל
 אישנה( הז טפשמ תיבל רוערע .)94212/04 )א"ת( ש"ב( שנועה תריזגב טפשמה תיבל
 'נ ןאימחר 7853/05 פ"ע( החדנ )ןילביר 'א טפושהו ;שיניב 'ד האישנה ;קרב 'א )'מידב(

 ותעיבק תא ץמיא הז טפשמ תיב .))ןאימחר ןיינע – ןלהל( )27.11.2006( לארשי תנידמ
 ,תיטמוטוא וליחהל ןתינש" לֵקמ שנוע ןיב ןיחבה רשא ,יזוחמה טפשמה תיב לש
 :ףיסוהו ,"שדחמ ןויד תחיתפ" ךירצמה השינע יוניש ןיבל "ילהנימה רושימב
 

 קוחל )ב(5 ףיעס וילע הרומש יביטקפסורטרה יונישה"
 ...תילהנמ ךרדב עוציבל ןתינה יוניש אוה ןישנועה
 ןפואב השדח תילילפ המרונ ליחהל רשפאמ וניא ףיעסה
 שדחמ ךילה תחיתפ ךירצמ רבדה ]םא[ יביטקפסורטר
 )ב(5 ףיעס ,תאז רואל .יטופיש תעד לוקיש תלעפהו
 קוחל א300 ףיעס תלחה רשפאמ ונניא ןישנועה קוחל
 ירהש ,טולח ןיד קספ םהב ןתינש םירקמ לע ןישנועה
 שדחמ החיתפ תבייחמ ןישנועה קוחל א300 ףיעס תלחה
 תניחבל תיטופיש תוליעפל תוקקזיה ךות ךילהה לש
 ,ןכמ רחאלו ,א300 ףיעסב םייונמה םיאנתה תומייקתה
 תדימו שנועה תתחפהל םינושה םילוקישה תניחב
 בחרנ יטופיש תעד לוקיש ...ללכב םא התחפהה
 אב אל ןישנועה קוחל א300 ףיעס תלעפהל בייחתמכ
 ףיעס רשפיאש םצמוצמה יביטקפסורטרה יונישה ירדגב
 .)11 הקספ ,םש( "ןישנועה קוחל )ב(5
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 וינפב הדמעוה אלש – הלאשה תא ןויע ךירצב הז טפשמ תיב ריתוה ,םירבדה ילושב
 "הנינח וא רזוח טפשמ לש םיכרדה ]שקבמה[ ינפב תודמוע םא" – רוערעה תרגסמב
 .)22 הקספ ,םש(
 

 בצק 2004 תנשב .שנועה תביצקל השקבב הנידמה אישנל תישאר הנפ שקבמה .4
 27.7.2009 םויב .םינש 30 לש הפוקתל שקבמה לש ושנוע תא ,הנושארל ,הנידמה אישנ
 .םינש 28 לש הפוקת לע ודימעהו שקבמה לש ושנוע תא תינשב הנידמה אישנ בצק
 תנכדועמה ורסאמ תפוקתמ םישילש ינש תוצרל שקבמה םייס ,תינשב ושנוע בצקנשמ
 תא התחד םירורחשה תדעו .םדקומ רורחשל השקב שיגה ךכיפלו 4.5.2009 םויב
 תטלחה דגנכ זכרמ יזוחמה טפשמה תיבל השגוהש הריתע .29.12.2010 םויב השקבה
 םירורחשה תדעו 'נ ןאימחר 11-01-53636 א"תע( הלבקתנ םירורחשה תדעו
 הטילחה 5.10.2011 םויב .הדעווב ףסונ ןוידל רזחוה שקבמה לש וניינעו ))15.3.2011(
 תיבל השגוהש הריתע .םדקומ רורחשל שקבמה לש ותשקב תא תינשב תוחדל הדעווה
 11-11-17281 א"תע( התחדנ הדעווה לש היינשה התטלחה דגנכ זכרמ יזוחמה טפשמה
 תיבל השגוהש רוערע תושר תשקב םג ךכו ,))3.4.2012( םירורחשה תדעו 'נ ןאימחר
 .))2.10.2012( לארשי תנידמ 'נ ןאימחר 3319/12 ב"ער( הז טפשמ
 

 לע תורוהל ,יינפבש השקבה 1.5.2013 םויב השגוה הלאה םיכילהה לכ רחאל .5
 לש וניינע יכ תירוביצה הירוגנסה תנעוט ,השקבה תרגסמב .רזוח טפשמ לש ומויק
 )א(31 ףיעסב תונגועמה ,רזוח טפשמ לש ומויקל תוליעה ןיבמ םייתש םייקמ שקבמה
 שקבמה לש ישפנה ובצמ תא תוראתמה תעדה תווח יכ ןעטנ תישאר .טפשמה יתב קוחב
 ,טפשמה תואצות תא תונשל תויושע רשא תושדח תויאר ןה )השקבל 2גי – ט םיחפסנ(
 שנוע תריזג תורשפאמ ןהש ךכב ,טפשמה יתב קוחב )2()א(31 ףיעסב ןתועמשמכ
 יכ הדבועה" יכ תירוביצה הירוגנסה תנעוט ,ןיפוליחלו ,תינש .א300 ףיעס חוכמ תחפומ
 שנוע תלטה לוקשל ןתינ ןהב]ש[ תוביסנב הבוח םלוע רסאמ לש שנוע הצרמ ]שקבמה[
 קוחב )4()א(31 ףיעס( "ןיד תוויע רדגב איה ,ןישנועה קוחל א300 ףיעס יפל רתוי לק
 לש ושנוע )םיימעפ( בצקנשמ יכ התע רבכ ריעא .)השקבב 38 ףיעס ;טפשמה יתב
 לש רסאמ שנוע אלא ,םלוע רסאמ לש שנוע לעופב דוע הצרמ ונניא אוהש ירה ,שקבמה

 .םינש 28
 

 אל ףא שקבמה לש וניינעב תומייקתמ ןיא יכ רובס הלשממל יטפשמה ץעויה .6
 תשקבמ הילעש השדחה היארה ,ותטישל .רזוח טפשמ לש ומויקל תוליעה ןמ תחא
 לש ותקיקח ,השעמל ,אלא ,הנעטש יפכ תעדה תווח הניא ךמתסהל תירוביצה הירוגנסה
 לפונ וניא שדח יתקיקח רדסה" ,יטפשמה ץעויה תדמעל .ןישנועה קוחב א300 ףיעס
 .)16 ףיעס ,םש( "טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס ןיינעל 'היאר' וא 'הדבוע' רדגב
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 רחאמ ,תושדח תודבועכ וא תויארכ תעדה תווח תא ,יטפשמה ץעויה תטישל ,לבקל ןיא
 תועמשמ תעדה תווחל התיה אל ,ןידה רזג רחאל שחרתהש יתקיקחה יונישה אלול"ש
 וניא שקבמה לש וניינעשמ יכ ,ןעטנ דוע .)17 ףיעס ,םש( "שקבמה לש וניינעב יהשלכ
 היה וניינעב ןידה קספש ךכל בל םישב ,ןישנועה קוחב )ב(5 ףיעס לש וירדגב לפונ

 לש ומויק קידצמה ,ןיד תוויע ךכב שי יכ רמול ןיא ,)א(300 ףיעס קקוחש תעב טולח
 .רזוח טפשמ
 

 ךילה יכ ,שקבמה םעטמ הבוגתל השגוהש הבוגתב ,דוע ןעט יטפשמה ץעויה .7
 הירוגנסה השקבתנ ןכ לע .רזוח טפשמל השקב אלו ,הנינח אוה שקבמה רובע רתוי ןוכנ
 שיגתש תורשפאל רשאב התדמע תא עיבהל ,10.4.2014 םוימ יתטלחהב ,תירוביצה
 תירוביצה הירוגנסה ".ערכות הנינחה תשקבש דע הז ךילה 'תאפקה' ךות הנינח תשקב"
 אלא שקבמה תא ןנח אל הנידמה אישנ םלוא ,הלעפ ןכא ךכ יכ 25.4.2014 םויב העידוה
 התצומש רחאל ,התטישל ,אופא השגוה וז השקב .)םיימעפ( ושנוע תביצקב קפתסה
 .הנידמה אישנל היינפ לש ךרדה
 

 תוררועתמה תולאשה

 

 ןהיבגלש תואתגולפ עברא תוגיצמ םידדצה ושיגהש תובוגתהו יינפבש השקבה .8
 יכ שיגדא .הלא תואתגולפ הליחת הנגצות ,ארוקה תוחונל .םידדצה םיקולח
 תגצה רדס יפל אקווד ואל ,ןהב יתערכה םג אהת ךכו ,היינשב תחא תוכורכ תואתגולפה
 .תוקולחמה
 
 חוכמ הליעה שקבמה לש וניינעב תמייקתמ םאה הלאשה תרגסמב ,תישאר - 

 תויאר ןתוא ןהמ הלאשה הלוע ,תושדח תויאר רבדב טפשמה יתב קוחב )2()א(31 ףיעס
 וא ,)תירוביצה הירוגנסה תדמעכ( תושדחה תעדה תווח הלא םאה :ןוחבל שיש תושדח
 םאה – תעדה תווח ןה הלאש לככו ;)הבישמה תדמעכ( א300 ףיעס תקיקח אמש
 ,ירוקמה טפשמה דעומב לחש ןידה יפ-לע ןחביהל ןהילע רזוח טפשמל השקב תרגסמב
 יפ-לע תעדה תווח תא ןוחבל שי םאה ,תורחא םילימב ?םויכ לחה ןידה יפ-לע אמש וא
 ?א300 ףיעס
 
 הווהמ ,עראש יתקיקחה יונישה ףא-לע ,ונכ לע ןידה רזג תרתוה םאה ,תינש - 

 הירוגנסה תנעוט ךכ – תפפואה תוירְקִמה תשוחתל בל םישב ,שקבמה יפלכ ןיד תוויע
 רחואמ דעומב להנתמ היה טפשמה וליא ירהש ,וז הלאשב תיבויח הטלחה – תירוביצה
 עראש יפכ ,שקבמה לש וניינעב הז ףיעס לחומ היה ,א300 ףיעס תקיקח רחאלש רתוי
 2796/95 פ"על ,הז ןיינעל ,הנפמ תירוביצה הירוגנסה( םירחא םימשאנ לש םניינעב
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 פ"על ;)םינולפ ןיינע – ןלהל( )1997( 388 )3(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םינולפ
 פ"על ;)חאלצ ןיינע – ןלהל( )1998( 769 )1(בנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ חלאצ 3243/95
 פ"עלו ;)הסילמ ןיינע – ןלהל( )0200( 49 )5(דנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הסילמ 5951/95
 .))ןמש ןיינע – ןלהל( )2002( 289 )4(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןמש 2457/98

 
 רזוח טפשמל השקב תרגסמב לח ןישנועה קוחב )ב(5 ףיעס םאה ,תישילש - 
 םאה :רחא ןושל .יביטקאורטר ןפואב לֵקמ ןיד לש ותלוחתל רשאב הצממ רדסה הווהמו
 ?לֵקמ ןיד לש ומויק תמחמ רזוח טפשמ שקבל תלוכיה תא תללוש )ב(5 ףיעס תארוה
 
 תמחמ וא תושדח תויאר לשב רזוח טפשמ לש ומויק שקבל ןתינ םאה ,תיעיבר - 

 תויאר לש תוליעב ,)העשרההמ לידבהל( רזגנש שנועב םינומטה ,םרגנש ןיד תוויע
 ?ןיד תוויע לש וא תושדח
 
 הערכהו ןויד

 
 שנוע ןיגב רזוח טפשמ

 

 ףיעס תא שקבמה יבגל ליחהל שי יכ הנעטב אוה ,השעמל ,השקבה לש הניינע .9
 תאזו – טולחל ךפה וניינעב ןידה קספש רחאל קקחנ הזש ףא – ןישנועה קוחב א300

 .ףיעסב רומאכ תחפומ רסאמ שנוע וילע רוזגלו ,רזוח טפשמ לש ךילהה תועצמאב
 ןתינ םאה – םידדצה םיקולח ,רומאכ ,היבגלש – ףסה תלאש תא תררועמ השקבה
 לכ ןיגב ,העשרהל סחיב וזכש השקבמ לדבהב ,שנועל סחיב רזוח טפשמל השקב שיגהל
 וא )2()א(31 ףיעס יפל תושדח תוביסנ וא תויאר( ונניינעב תויטנוולרה תוליעהמ תחא
 .))4()א(31 ףיעס יפל תוויע
 

 תוארל ןיא" יכ ,הפ יצחב הנעטנש ,תירוביצה הירוגנסה תנעטל הליחת סחייתא .10
 – תיתוהמ הניחב .דבלב שנועב התחפהל איבמה הזככ ןישנועה קוחל א300 ףיעסב
 םסרפתהש יתלשממה קוחה ריכזתבו ףיעסה לש תיתקיקחה הירוטסיהב תבשחתמה
 לע עיפשמה הזככ ןישנועה קוחל א300 ףיעסב תוארל שי יכ הלעמ – 2012 תנשב
 .)רזוח טפשמל השקבב 26 ףיעס( "שנועה לע קר אלו תיביטמרונה המשאה
 
 בויוט 'א :ואר( הבחרהב תורפסב הרקסנ ףיעסה לש תיתקיקחה הירוטסיהה 
 חמ טילקרפה "1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל א300 ףיעס – חצרב תתחפומ השינע"
 ושפנב הקולה לש תיטפשמה ותוירחא – הירטאיכיספו טפשמ קזב בקעי ;243 ,)ה"סשתה(

 קוחל א300 ףיעס" ץיוורוה 'ע ;)הירטאיכיספו טפשמ קזב :ןלהל( )ו"סשתה( 157
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 רפס "שנועל תויטנוולר תוביסנל הריבעה תודוסי ןיב הנחבהה תועמשמ לע :ןישנועה

 הירוגנסה תדמעל דוגינב .))א300 ףיעס ץיוורוה – ןלהל( 517 ,)ע"שתה( ןונרה
 וניא ףיעסה .חצרה תריבע ןיגב תחפומ שנוע רוזגל רשפאמ א300 ףיעס ,תירוביצה
 תורפסב הנוכמה לדומ ,תוחפ הרומח הריבע ןיגב עצבמה תא ןידל דימעהל רשפאמ
 הליחתב :קודו .)158 'מעב ,הירטאיכיספו טפשמ קזב( "תתחפומה תוירחאה ןורקע"
 עישרהל רשפאי רשא ,תתחפומ תוירחא לש דחוימ רדסה ןישנועה קוחל ףיסוהל עצוה
 ואר ,ךכ תודוא לע הריקסל( תאז תוקידצמה תודחוימ תוביסנב ,חצרב אלו הגירהב
 ףיעס ףסוהו לבקתנ אל הז לדומ ,םוקמ לכמ .)524-522 'מעב ,א300 ףיעס ץיוורוה
 .א300 ףיעסב םויכ עיפומה תתחפומה השינעה
 
 ,תיביטמרונה המשאה רושימ לע םג א300 ףיעס עיפשמ ןכא םא ףא ,ןכ יכ הנה 

 לש תיתקיקחה הירוטסיהה העיבצמ – ךכב העירכמ יניאו – תירוביצה הירוגנסה תנעטכ
 סיסב אופא ןיא .דבלב שנועה רושימל תמכתסמ תיביטמרונה ותעפשהש ךכ לע ףיעסה
 םצע הניינעש וזככ רזוח טפשמ םויקל יינפבש השקבה לא סחייתהל שי יכ הנעטל
 .אל ותו אה – וילע לטוהש שנועב אוה הניינע .שקבמה לש ותעשרה
 

 שנועה לשב רזוח טפשמל השקב שיגהל תורשפא תמייק םאה הלאשל – ןאכמו .11
 לכל סחיב ,תונוש תודמע וז היגוסב ועבוה יכ ףשוח הקיספב ןויע .שקבמה לע רזגנש
 ןיד תוויע לש הליעה .תוליעה חסונב םילדבהב ,המדנ ךכ ,ץוענ הז ינוש .תוליעהמ תחא
 "ןיד תוויע ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ" לש ןפואב תחסונמ
 הדעונ וז הליע יכ שרופמב ותדמע תא עיבה קקוחמה ,רמולכ .).נ.מ – הפסוה השגדהה(
 שנועהמ האצותכ םרגנש ןיד תוויעמ לידבהל ,העשרהב םרגנש ןיד תוויע לש םירקמל
 לארשי תנידמ 'נ רקוש 5921/99 ח"מב ןיול 'ש אישנל הנשמה עבק ךכ .רזגנש
)11.11.1999(: 
 

 אל יכו ,הלשממל יטפשמה ץעויה םע ןידהש ינא רובס"
 העובקה לסה תליע דוסי לע רזוח טפשמ םייקל ןתינ
 אלא ,].נ.מ – ןיד תוויע[ ל"נה )4()א(31 ףיעס תארוהב
 ןושל ונל הרומ ךכ .דבלב םדא לש ותעשרה אשונב
 תוטסל ונא םיאשר יכ רובס יניאו ,תושרופמ ףיעסה
 .)4 הקספ ,םש( "הז ןיינעב קקוחמה לש ורבדמ

 
 לארשי תנידמ 'נ ינולפ 2071/07 ח"מב ןייצ רשא ,יול 'א טפושה לש וירבד ואר ןכ
 :יכ )22.5.2007(
 

 רשאו ,)4()א(31 ףיעסב העובקה 'ןידה תוויע' תליע"
 ןיד תוויעל ששחל תסחייתמ ,שקבמה ךמתסמ וילע
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 ןיד תוויעל אלו ,ןידב עשרוה ףח םדאש ירק – העשרהב
 השגדהה ;4 הקספ ,םש( "וילע לטוהש שנועל סחיב
 'נ הנראדב 11154/08 ח"מ :דוע ואר ;.נ.מ – רוקמב
 ןיינע – ןלהל( )20.4.2009( 7 הקספ ,לארשי תנידמ
 9 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ ןשב 4362/07 ח"מ ;)הנראדב
 'נ לולמ 8827/06 ח"מ ;)ןשב ןיינע – ןלהל( )1.6.2008(
 .))14.5.2007( 8 הקספ ,לארשי תנידמ

 

 
 יכ ןיוצ םש ,קוחה תעצהל ופרוצש רבסהה ירבדמ םג הלוע וז הדמע יכ ןייצא 

 לש ששח ררועתנ םהבש םירקמב ,רזוח טפשמ תכירע לע תורוהל רשפאת" וז הליע
 תלד רדגב םיאב םניא םה םלואו ,ילילפ טפשמב עשרוהש םדאל ןיד תוויע םרגנ יכ שממ
 תוליע( )22 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוח תעצה( "קוחב תויונמה תוליעה לש ןהיתומא
 וז .).נ.מ – הפסוה השגדהה ;132 'מעב ,2434 ח"צה ,1995-ו"נשתה ,)רזוח טפשמל
 תעצה לש התלבק תארקל םינוידה תרגסמב תסנכה ירבח ידי-לע םג העבוהש הדמעה
 :יכ ןייצ ,יאביל 'ד 'פורפ ,טפשמה רש .קוחה
 

 ףאש ,ןפוד יאצוי םירקמל תדעוימ וז ]הליע לש[ תפסות"
 ,םדוק יתרכזהש תוליעה ןמ תחא ףא רדגב םיאב םניא יכ
 כ"ד( "םדא לש אווש תעשרהל ששח תאז לכב םייק ירה

 .).נ.מ – הפסוה השגדהה ;)ו"נשתה( 454 ,)5(13
 
 תסנכה רבח ןייצ ,תישילשהו היינשה תואירקב קוחה תעצה הרשוא ותרגסמבש ןוידבו
 תוויע תליע יכ ,תסנכה לש טפשמו קוח ,קוחה תדעו ר"וי תע התואב היהש ימ ,רקוצ 'ד
 רמוחכ וינפל אבוהש המבש ,ענכתשה ןוילעה טפשמה-תיב"ש הרקמל תשמשמ ןידה
 ,םש( "...העשרהה םצעב ןיד תוויע ןודינל םרגנ ,שומיש ןהב היה אלש תויארכ וא ,שדח
 .).נ.מ – הפסוה השגדהה ;4492 'מעב

 

 ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע"כ תושדח תויאר לש הליעה תחסונמ ,ךכמ הנושב .12
 טפשמה תואצות תא תונשל ,הנושארל טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע דחיב וא ןדבל

 םצע תא קר תוללוכ ןניא טפשמה תואצות .).נ.מ – הפסוה השגדהה( "ןודינה תבוטל
 תושדח תויאר תגצה תרשפאמכ וז הליע השרופ ןכ לע .ןידה רזג תא םג אלא ,העשרהה
  :ןשב ןיינעב יול 'א טפושה ךכ לע דמע .דבלב שנועה ןיינעל םג
 

 קוחל )2()א(31 ףיעס יפל ,'תושדח תויאר' לש הליעה"
 – תומיאתמה תוביסנב – רשפאל היושע ,טפשמה יתב
 ...שנועה דגנכ םג רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל
 לכב הנושל יפל תקסוע 'תושדח תויאר' רבדב הליעה
 טפשמה תואצות תא תונשל ...תויושעה' תויאר ןתוא
 אלש ,שנועה ןיינעל תויאר םגש ,אטישפ .'ןודינה תבוטל
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 סיסב שמשל תויושע ,תינוידה האכרעה ינפב וגצוה
 הלאכ תויאר םג רשאב ,רזוח טפשמ לש ותכירעל
 "'ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל' תויושע
 ןיינע :דוע ואר ;רוקמב השגדהה ;9 הקספ ,םש(
 .)7 הקספ ,הנראדב

 
 ,442 )3(חל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ )ץיודניפ( ביבא 5/84 ח"מ :הז ןיינעל ,דוע וושה

 )1997( 357 ,334 )1(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ ;)4198( 444
 561 ,529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ ;)הירזע ןיינע – ןלהל(
 .)28.2.2005( 9 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ יקסרבויל 5927/03 ח"מ ;)1999(
 

 טפשמ לש ומויקל השקב שיגהל תלוכיב ,ינורקעה רושימב ,הרכהה ףא-לע .13
 השקב תספתנ ,השינעב הרתי הרמחה לע תועיבצמה תושדח תויאר לע ססבתהב רזוח
 רזוח טפשמ לש ומויק שקבתנ ןתרגסמבש תושקבה לכ הכ דע השעמלו הגירחכ וזכש
 תויארה לע ,השקבה לבקתתש תנמ לע יכ קספ הז טפשמ תיב .וחדנ שנועה לשב
 תא תונשל ידכ ]ן[הב היהיש דע" ,הזכש ילוגס לקשמ תולעב תויהל התרגסמב תוגצומש
 וא תודבועה :קודו" .)9 הקספ ,ןשב ןיינע( "הצקה לא הצקה ןמ שקבמה לש ושנוע
 ןהש ךכב יד .טפשמה תואצות יוניש לש תואדו ססבל תובייח ןניא תופסונה תויארה
 ןמ .)357 'מעב ,הירזע ןיינע( שנועה תא ,ונניינעבו – "תואצותה תא תונשל 'תויושע'

 רזגנש שנועה תרמוח ןיגב רזוח טפשמ םייקל שקבמה לע יכ ,אופא ,הלוע ץבוקמה
 .םירהל וילעש לטובמ אל יתייאר לטנ לטומ ,וילע
 

 ןסיסב לעש תויאר לע ךומסת שנוע לשב רזוח טפשמ םויקל השקב ,ליגרב .14
 יינפבש השקבב ,ךכמ הנושב .רזגנש הזמ ךומנ שנוע רוזגל היה יוארה ןמ יכ ןעטיי
 השקבה תשגה תעב ונייהד – הז דעומב יכ ,התרגסמב ושגוהש תעד תווח ךמס לע ,ןעטנ

 םייק היה אל רשא קוח ףיעס תלחה ךות ,רתוי ךומנ שנוע שקבמה לע רוזגל יוארה ןמ –
 ןומטה ,ישוקה .ןישנועה קוחב א300 ףיעס – ירוקמה טפשמה דעומב םיקוחה רפסב
 יכ הקיספב העיבקה עקר לע דדחתמ ,קוח ףיעס יביטקאורטר ןפואב ליחהל השקבב
 תויארב רבודמ םהב]ש[ םירקמ" םתואל הרומש רזוח טפשמ לש ומויק לע הארוה
 תערכה תא וא[ ושנוע תא תונשל ידכ ןהב היה ,דעומב וגצוה ול יכ חינהל שיש תודבכ
 הפסוה השגדהה ;7 הקספ ,הנראדב ןיינע( "הצקה לא הצקה ןמ שקבמה לש ].נ.מ – וניד
 ,העשרהה ןיגב םא ןיב – רזוח טפשמ לש ומויקל השקב ללככ ,תורחא םילימב .).נ.מ –
 טפשמה דעומב טפשמה תיב לש ויפקשמב ןחביהל הכירצ – שנועה ןיגב םא ןיב
 השקבב ןדה טפשמה תיב ידיב תעכ תויוצמה תויארה וידיב ויה וליא ,םאה :ירוקמה
 .שקבמה לש )המאתהב( וניד רזג תא וא וניד תערכה תא הנשמ אוה היה ,רזוח טפשמל
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 ןידה יפ-לע ןחביהל רזוח טפשמל השקבה לע ,ללככש ךכ לע םיעיבצמ הלא םירבד

 .)ex ante( ירוקמה טפשמה לש ומויק דעומב ףקת היהש
 

 תויארה תא ןוחבל יוארה ןמ יכ ,יינפבש השקבב תנעוט תירוביצה הירוגנסה .15
 תשגה דעומב םייקה ןידל םאתהב רזוח טפשמ לש ומויקל השקב תרגסמב תוגצומה

 יפל שקבמה לש וניינעב תעדה תווח תא ןוחבל שי ,וז הדמע יפ-לע .)ex post( השקבה

 תועיבצמ הלא תעד תווחשמו ,ןישנועה קוחב א300 ףיעס תא ללוכה ,םויכ םייקה ןידה
 הליע תווהל ידכ ןהב שי – שקבמה לש וניינעב םימייקתמ ףיעסה לש ויאנתש ךכ לע
 וז הדמע תטיקנ יא יכ ןעטנ .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהלו השקבה תלבקל
 הדמעה םע תבשייתמ הניא איהו ,תוירְקִמ לש הקזח השוחת הלעמ הלאכש תוביסנב
 .השדחה הקיקחב תעבומה ,קקוחמה לש תנכדועמה
 
 קוחב )ב(5 ףיעס תארוה תחת תרתוח וז הדמע יכ ןעוט יטפשמה ץעויה 

 הקיקח לש תיביטקאורטר הלוחת רבדב הצממ רדסה ותנעטל עבוק הז ףיעס .ןישנועה
 התועמשמ תירוביצה הירוגנסה תנעט תלבק .טולח ןיד קספ לש הרקמב השינעב הלֵקמ
 אוה הז "רוניצ" לש ודוסי יכ ריעא .תיביטקאורטר הלוחתל ףסונ "רוניצ" תריצי
 טפשמ לש ומויקל טפשמה יתב קוחב )2()א(31 ףיעסב העובקה הליעה לש התונשרפב
 ןוחבל שרדנ ,תירוביצה הירוגנסה לש וז הנעטב עירכהל תנמ לע ,םוקמ לכמ .רזוח
 הלוחת ןיינעל הצממ רדסה ןכא אוה )ב(5 ףיעסב עובקה רדסהה םא הליחת
 .תיביטקאורטר
 

 ילילפה טפשמב ןמזב הלוחת

 

 תאז רידסה אל קקוחמהש תמיא לכ תררועתמ תומרונ לש ןמזב הלוחתה תלאש .16
 םאו ןמזב הלוחת רבדב תויללכ תוארוה תועצמאב םא ,המרונה תקיקח תרגסמב
 יכ קספנ רבכ .תרחא ךרדב לכב וא ,)רבעמ תוארוה( תויטרקנוק תוארוה תועצמאב
 תיביטקפסורטר הנניא םתלוחתש ןקותש ןיד לעו הנושש ןיד לע ,שדח ןיד לע הקזח
 תיביטקא איה אלא ,)דבלב דיתע ינפ הפוצ( תיביטקפסורפ םג הניאו )רבע ינפ הפוצ(
 – ןלהל( )1992( 765 )2(מ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ביברא 1613/91 א"עע :לשמל ,ואר(
 'א ןישנועה יניד תרות יולה לאירבג :דוע ואר ;358 'מעב ,הירזע ןיינע ;)ביברא ןיינע

 םירקמ לע םילח הלא םיניד יכ איה רבדה תועמשמ .))ט"סשתה( 359 ,321-316 ,311
 ינפלש דעומב הערא הרקמה אשומ תושחרתהה םא ףא ,טפשמה תיבב םידמועו םייולת
 הלוחתה ןיינע תא שרופמב רידסה אל קקוחמהש תמיא לכ הלח וז הקזח .הקיקחה יוניש
 תא שרופמב רידסה קקוחמה םהבש םירקמב םג תלבקתמ וז האצות .המרונה לש ןמזב
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 ןפואב לוחת הנקותש וא הפסוהש ,התנושש המרונה יכ עבקו ןמזב הלוחתה תייגוס
 .ןישנועה קוחב ןגועמה ,יתוהמה ילילפה טפשמה לש הרקמה והז .יביטקא
 

 תומרונ קוחה לש ימדקמה קלחב ועבקנ ,ןישנועה קוחל 39 'סמ ןוקית תרגסמב .17
 ינידל רשאב קקוחמה עבקש יפיצפס רדסה והז .תוריבע לש ןמזב הלוחת ןניינעש
 .הקיספב הצמואש "תויביטקאה תקזח"ל ונא םיקוקז ןיא ךכשמו ,ןישנועה
 
 יכ עבוק ףיעסה ".ערפמל ןישנוע ןיא" יכ אוה ,3 ףיעסב ןגועש ,דוסיה ןורקע 

 םישעמ לע הנלוחת אל ,רמחוה הדיצב שנועהש הריבע ןה ,הקקחנש השדח הריבע ןה
 ,92-97 'א קלח ןישנוע יניד יקאו ביניו ןיבר םרוי :ואר( הקיקחה יוניש ינפל ושענש

 תומרונב ,השעמל ,קסוע הז ףיעס יכ ןייצל שי .))ד"עשתה ,תישילש הרודהמ( 136-135
 אלא – תורימחמ תומרונב וניא ונניינע ,םלוא .םשאנה לש ובצמ תא תורימחמה
 ,תיביטקפסורטר ירק ,ערפמל התלחהש ירה ,הלֵקמ המרונב רבודמשמ .תולֵקמ תומרונב
 תוארוה .ןשיה ןידה יפ-לע ובצמל סחיב ורפשלו םשאנה לש ובצמ תא לֵקהל ידכ הב שי
 – ונניינעב יטנוולרה אוה – 5 ףיעס .קוחב 4-6 םיפיעסב ונגוע תולֵקמ תומרונל רשאב
 לוחי הנושש קוקיחה םא הלאשבו ,הריבעה תיישע רחאל קוקיח יוניש לש הרקמב קסוע
 .ויונישל רבוע ועצובש תוריבע לע
 

 יוניש
 קוקיח
 רחאל
 תיישע
 הריבעה

-קספ ןתינ םרטבו הריבע הרבענ )א( .5"
 התרדגהל עגונב יוניש לח ,היבגל טולח ןיד
 עבקנש שנועל עגונב וא ,הל התוירחאל וא
 םע לקמה קוקיחה ןינעה לע לוחי ,הל
 תלוחת תוברל – "הלק תוירחא" ;השועה
 .השעמל תילילפה תוירחאל םיגייס
 ןיד קספב הריבעב םדא עשרוה )ב( 

 הריבע התואל עבקנ ןכמ רחאלו טולח
 לק אוה וגוס וא ותדימ יפלש ,שנוע קוקיחב
 שנועה ושנוע היהי – וילע לטוהש הזמ
 לטוה וליאכ ,קוקיחב עבקנש יברמה
 ".הליחתכלמ

 

 ךפוה ובש דעומב – תולֵקמ תומרונ לש ןמזב ןתלוחת תניחבמ – לובג וק עבוק 5 ףיעס
 התרדגהל עגונב יוניש" תללוכה – הלֵקמ המרונ יכ הוותמ )א(5 ףיעס .טולחל ןידה קספ
 ןפואב לוחת – "הל עבקנש שנועל עגונב וא ,הל תוירחאל וא ].נ.מ – הריבעה לש[
 ,אהי רשא המרונב יונישה אהי ,עמשמ .טולחל ךפה םרט ןידה קספש תמיא לכ ,יביטקא
 )א(5 ףיעס תארוה סיסב לע .טולחל ךפה םרט וניד-קספ םא ונממ תונהיל םשאנ לכוי
 ךפה אל םניד-קספש םימשאנ לע א300 ףיעס תוארוה תא הז טפשמ תיב ליחה ,ןנד
 ףיעס תא ליחהל תלוכיה תא ,תינורקע ,טפשמה תיב ללש אל םינולפ ןיינעב ,ךכ .טולחל
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 החנוה אל הרקמה לש תויטרקנוקה תוביסנב יכ עבק םלוא ,רוערעב םימשאנה לע א300
 פ"ע :םג ואר ;409 'מעב ,םש( םימשאנל סחיב ותלוחת תא תססבמה תיתדבוע תיתשת

 ןייצ חאלצ ןיינעב .))1997( 299-300 ,289 )5(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ רפופ 1742/91
 ןתמ תעב ןישנועה קוחב םייק היה אל ].נ.מ – א300 ףיעס[ הז ףיעס" יכ טפשמה תיב
 םא ,וב המולגה הלקההמ תונהיל רערעמה יאכז ...ךא .אמק טפשמ-תיבב ןידה-קספ
 'מעב ,םש( ")ןישנועה קוחל )א(5 ףיעס תארוהכ( ויתושירד ]רוקמב ךכ[ םימייקתמ

 'נ הסילמ 2534/93 פ"עבו )םסרופ אל( לארשי תנידמ 'נ ןמש 4093/92 פ"עב .)787
 טפשמה תיבל ןוידה תא הז טפשמ תיב ריזחה )1997( 597 )2(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ
 תיב .א300 ףיעס לש ותלוחתל םיצוחנה םיאנתה תומייקתה תקידב םשל ,יזוחמה
 ןיינעב החדנ הלא תועיבק לע רוערעו ,ומייקתה אל הלא םיאנת יכ עבק יזוחמה טפשמה
 .ליעל 8 הקספב םיטטוצמה הסילמ ןיינעבו ןמש
 

 שקבמה לש וניינעב ןידה קספש רחאל םיקוחה רפסל ףסוה א300 ףיעס ,רומאכ .18
 ,)ב(5 ףיעס שלוח וז היצאוטיס לע .ויבגל לח וניא )א(5 ףיעס ךכשמו ,טולחל רבכ ךפה
 לש ותדימב יוניש לש הרקמב ,דבלב שנוע יבגל יביטקפסורטר הלוחת ללכ עבוקה
 יברֵמה שנועהמ הובג שנוע םשאנה לע רזגנש ןתניהב ,הזכש הרקמב .וגוסב וא שנועה
 )ב(5 ףיעס לש ותונשרפ .ל"נה יברֵמה שנועל ושנוע הנושי ,הריבעל עבקנש שדחה
 יונישה" יכ עבק טפשמה תיב .שקבמב אוה ףא רוכזכ קסעש ,ןאימחר ןיינעב הנודינ
 וב ןיאש דבלב ילהנמ יוניש אוה ןישנועה קוחל )ב(5 ףיעס וילע הרומש יביטקפסורטרה
 הקיספב גווס א300 ףיעס .)9 הקספ ,םש( "שדחמ םיכילה תחיתפו לוקיש תלעפה
 ;298-297 'מעב ,ןמש ןיינע :ואר( השינעב תעד לוקיש טפשמה תיבל הנקמש הארוהכ
 תיב לש תינשרפה ותנקסמ תא ןיבהל שי וז העיבק עקר לעו ,)8 הקספ ,ןאימחר ןיינע
 ונניא ןישנועה קוחל )ב(5 ףיעס" יכ ,)ליעל 2 הקספב האולמב תטטוצמה( טפשמה
 ,םש( "טולח ןיד קספ םהב ןתינש םירקמ לע ןישנועה קוחל א300 ףיעס תלחה רשפאמ
 .)11 הקספ
 

 קוחב )ב(5 ףיעסב עובקה רדסהה יכ ,רומאכ ,תנעוט תירוביצה הירוגנסה .19
 המוד הנעט .לֵקמ ןיד לש תיביטקפסורטר הלוחת יבגל הצממ רדסה וניא ןישנועה
 תא ללוש וניא ךכשמו הצממ רדסה וניא )ב(5 ףיעס יכ ןעטנ םש ,ןאימחר ןיינעב הנעטנ
 .)ב(5 ףיעס לש ותקיקח ינפל דוע העבקנ רשא ,הז אשונב הקוספה הכלהה לש התלחה
 יכ הנקסמ ללכל עיגהש רחאל ,אוצמ תעל הנעטה תא טפשמה תיב ריתוה הרקמ ותואב
 יביטקפסורטר ןפואב א300 ףיעס תא ליחהל תורשפא ןיא הקוספה הכלהה יפל םג
 .)12-21 תוקספ ,םש( שקבמה לש וניינעב
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 )ב(5 ףיעסב עובקה רדסהה םא איהו ,טעמ הנוש ונניינעב תררועתמה הלאשה 
 הלאש .רזוח טפשמל השקב תרגסמב יביטקפסורטר ןפואב ןיד ליחהל תורשפאה תא ללוש
 תיב לש וחתפל הדמעוה אל איהו ליאוה ,ןאימחר ןיינעב ןויע ךירצב ,רוכזכ ,הראשוה וז
 אופא ויה ,םש ,קרב 'א אישנה לש וירבד .)22 הקספ ,םש( ךילה ותוא תרגסמב טפשמה
 .יינפבש השקבה תרגסמב וז הלאש תררועתמ תעכ .אל ותו אה – בגא תרעה רדגב
 

 ,ןאימחר ןיינעב קרב 'א אישנה תדמעל המודב ,הרובס ינא ףא יכ הליחת רמוא .20
 .)13 הקספ ,םש( "הטושפ הלאש הנניא" הצממ רדסה עבוק )ב(5 ףיעס םא הלאשה יכ
 ךרוצ ןיא הז ךילה לש ותרגסמב םג יכ יתעד ,םידדצה תונעט תא ןויעב יתנחבש רחאל
 ךרד ,רשפאמ וניא רזוח טפשמה לש ךילההש הרובס ינא ,ןכש .וז הלאשב עירכהל
  .יביטקפסורטר ןפואב א300 ףיעס תא ליחהל ,תושדח תויאר רבדב הליעה
 

 רזוחה טפשמה תודוא לע

 

 תויועטמ הפח הניא טפשמ תכרעמ ףאש הסיפתב ודוסי רזוח טפשמ לש ךילהה .21
 ח"מ ;)1951( 751 ,737 ה ד"פ ,תיטפשמה הצעומה ירבחו ר"וי 'נ ןבואר 177/50 ץ"גב(

 ןיינע ;)רייאמ ןיינע – ןלהל( )0061.2.2( 8 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ רייאמ 7724/05
 אוהו ,))31.8.2011( 19 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ יחיבס 5568/09 ח"מ ;335 'מעב ,הירזע
 תועשרה לשו תויועט לש ןתעינמל הפיאשה לעו קדצ תיישע לש ןורקיעה לע ססובמ
 ןלהל( )1999( 443-444 ,433 ,)1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ירא-ןב 7558/97 ח"מ( אווש
 תוביצילו תואדוול תפאושו ןוידה תויפוסב תלגוד טפשמה תכרעמ .))ירא-ןב ןיינע –
 ,רייאמ ןיינע ;560-558 'מעב ,ילזוק ןיינע ;443 'מעב ,ירא-ןב ןיינע :ואר( תיטפשמ
 ןיינע – ןלהל( )28.5.2012( 29 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ לטסק 8093/04 ח"מ ;8 הקספ
 ןיינע – ןלהל( )2.5.2013( 21 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ םלאס 4811/12 ח"מ ;)לטסק
 ךילהב שדח טפשמ םייקל ןכ תוקידצמה תוגירח תוביסנב רשפאתמ תאז תורמל .))םלאס
 .טולחל ךפהש
 

 ללכה .ללכה – תויהל דעונ אלו – וניא רזוחה טפשמה יכ רוכזל שי ,תאז םע .22
 רואל תאזו ,טולח ןיד קספב טפשמה תיב לש ויתועיבק תא ףסונ ןוידל חותפל ןיאש אוה
 תא הווהמ רזוחה טפשמה דסומ .תוביצי לשו תואדו לש ,תויפוס לש דוסיה תונורקע
 10392/02 ח"מ ;19 הקספ ,יחיבס ןיינע ;9 הקספ ,רייאמ ןיינע( ללכה ןמ אצויה ,גירחה
 ח"מ ;)לאימע ןיינע – ןלהל( )2003( 307 ,297 )2(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לאימע

 ;)ימלוס ןיינע – ןלהל( )7.8.2002( 5 הקספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ימלוס 4181/02
 ןיינעכ אופא תנתינ הניא רזוח טפשמ לש ומויק לע הארוה .)22 הקספ ,םלאס ןיינע
 רזוח טפשמ יבגל ךכ םא .תאז תוקידצמה תוגירח תוביסנ ןתואל הרומש איהו ,הרגשבש
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 שנוע ןיגב רזוח טפשמל השקבב רבודמ רשאכ דחוימב הלא םיללכ םילעופ ,ללככ
 .)ליעל 12 הקספ :ואר(
 
 תונשרפל קתניי-לב רשקב הרושק "ללכה רדגמ אצוי"כ רזוחה טפשמה תסיפת 

 רבדב הליעל ונניינעבו ,ותומייקתהל תוירוטוטטסה תוליעל ןתיל יוארש תיטופישה
 ןוחבל טפשמה תיב לע ורואלש ןידלו טפשמה תיב ינפב תוגצומה תושדחה תויאר
 .הלא תויאר
 

 ח"מ( ןידה קספ לע ףסונ רוערע שמשל רזוחה טפשמה ךילה דעונ אל ,וביטמ .23
 ןיינע ;9 הקספ ,רייאמ ןיינע ;)5.9.2005( 12 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ ץרווש 9974/04

 הקספ ,ימלוס ןיינע ;307 'מעב ,לאימע ןיינע ;22 הקספ ,םלאס ןיינע ;5 הקספ ,ימלוס
 ןיינע( תרפושמ וא הנוש הסרג תווטל םשאנל "תפסונ תונמדזה" רדגב אל ףא אוה .)5
 759 ,746 )4(דנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ קנילפ 8777/99 ח"מ ;309 'מעב ,לאימע
 תא ןוחבל שי יכ – וז השקבב תירוביצה הירוגנסה יפבש הנעטה תלבק .))2000(
 ,יתדמעל ,הב שי – השקבה תשגה דעומב ןידה יארב השקבה תרגסמב תוגצומה תויארה
 דוסיה ןורקע תחת רתוחה ןפואב ,ףסונ רוערעל רזוח טפשמ לש ךילהה תא ךופהל ידכ
 .ןוידה תויפוס לש
 

 םעפ םדוקה טפשמה תואצות תא ןוחבל ,רומאכ ,דעוימ רזוחה טפשמה ךילה  .24
 רואל וחכוהש תודבועה לע ונעשנ ןה .קיר ללחב ולבקתנ אל טפשמה תואצות .תפסונ
 תא תפקשמ – ןידה רזגו ןידה תערכה – טפשמה תיב תעיבק .טפשמה דעומב לחש ןידה
 תרגסמב תושדח תויאר תוגצומ רשאכ .תודבועה לע ןידה תא אוה םשיימ ובש ןפואה
 ,ירוקמה יטפשמה דעומב ןה תונחבנ ויה וליא יכ ענכשל ןתרטמ ,רזוח טפשמל השקב
 התייה טפשמה תאצותש ךכ ,תודבועה לע ןידה םושיי ןפוא תא תונשל ידכ ןהב היה
 תרגסמב יכ תנעוט איה .וזכ הנעט תנעוט הניא תירוביצה הירוגנסהש ,אקע אד .הנוש
 האצותל עיגהל ךכו – שדח ןיד ןה ,תושדח תויאר ןה ןוחבל שי רזוח טפשמל השקבה
 התנעט תייחדו תירוביצה הירוגנסה לש תיביטמרונה התנעט תלבק םג :קודו .השדח
 ,שקבמה ןיינעב לח א300 ףיעסש תיטופיש העיבק :השדח האצותל תוליבומ תיתדבועה
 תדמע תלבק ,השעמל .ונממ תונהיל יאכז וניא אוה ךכשמו וב ומייקתה אל ויאנת םלוא
 חוכמ הליעה םייקתתש ידכ שדח ןיד לש ומויקב יד יכ העמשמ תירוביצה הירוגנסה
 הז וגצוה תומיאתמה תויארה םא ףא תאזו ,רזוח טפשמ לש ומויקל )2()א(31 ףיעס
 תחת תרתוח וז הדמע יכ הרובס ינא .ןשיגהל היה ןתינש וא ירוקמה טפשמב רבכמ
 תודבוע וא תויאר רבדב  וז הליע יכ איה יתעד .תודבועה וא תויארה תליע לש היתודוסי
 ותלחהו ,ירוקמה טפשמה דעומב לחש הזמ הנושה ,שדח ןיד תביאש תרשפאמ אל
 .רזוח טפשמ לש ומויקל השקבה תניחב תרגסמב
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 השקבה תרגסמב .דורלסקא ןיינעב הז טפשמ תיב לש וניד קספל יתעד יתתנ .25
 םדא לש ותעשרה רשאכ יכ עבקנ ,הרקמ ותואב השגוהש רזוח טפשמ לש ומויקל
 הניש םאש ירה ,עשרוה הבש הריבעל טפשמה תיב לש תמיוסמ תונשרפ לע תססובמ
 ןפואב וז תיטופיש הכלה ליחהל יוארה ןמ – תינשרפה ותפקשה תא טפשמה תיב
 יבגל רזוח טפשמ לש ומויקל הרקמ ותואב השקבה הלבקתנ ןכ לע .יביטקפסורטר
 טפשמ םייקל ילבמ יטפשמה ץעויה תמכסהב שקבמה הכוז רבד לש ופוסב( העשרהה
 לש וירבדל םג יתעד יתתנ .השדח קוח תארוהל סחייתמה ,ונניינעמ הנושב תאז  .)רזוח
 הרבחה םא ,היואר יתלב האצות וז אהת" יכ םיעטהש ,ביברא ןיינעב קרב 'א טפושה
 דבכ שנוע וילע ליטת םא וא ,רתומכ ספתנ םויכש השעמ תיישע לע םדא םויה שינעת

 .).נ.מ – הפסוה השגדה ;784 'מעב ,םש( לק שנוע םויכ שרוד השעמהש העש
 
 עשרוה הבש הריבעב .הלא םירקמ לש םהיתודבועב אתרופ קודל שי ,אקע אד 

 יונישה .הדצבש שנועב יוניש לכ םג לח אל .יוניש לכ לח אל דורלסקא ןיינעב שקבמה
 יכ רבתסה ,השדחה תונשרפה יפ-לע .הריבע התואל הקיספה הנתנש תונשרפב היה לחש
 םייקתמ יכ קרב 'א אישנה עבק ,הלא תוביסנב .הריבע לכ השעמל רבע אל שקבמה
 השולש םנשי .הריבעל היוגש תונשרפ לע תנעשנ ותעשרה ןכש ,שקבמה יפלכ ןיד תוויע
 רזוח טפשמל השקבה ,תישאר .יינפבש השקבה ןיבל הזל הרקמ ןיב םייזכרמ םילדבה
 ,ונניינעב הלח הניא וז הליע .ןיד תוויע לש הליעה סיסב לע הלבקתנ דורלסקא ןיינעב
 טפשמה תיב ,תינש .)השינעבמ לידבהל( דבלב העשרהב ןיד תוויעל תלבגומ איהשמ
 תיב .)קוח ףיעסמ לידבהל( תיטופיש הכלה יביטקפסורטר ןפואב ליחהל םש שרדנ
 תכפוה הניא ...איה הריציו שודיח תונשרפב שי םא םג" יכ הז ןיינעל שיגדה טפשמה
 אל ,ןישנועה קוחל 5-ו 4 םיפיעס לש םהיתומא תלדל תסנכנ היה ןיא ...הקיקחל
 ןפואב תועבקנ תוכלההשמ .)619 'מעב ,םש( "שקיה לש ךרדב אל ףאו ןירשימב
 ףיעס תא שריפ טפשמה תיב .םייטופיש םיעצמאב תעבקנ ןתלחה ךרד םג ,יטופיש

 וז הלוחת :קודו .יביטקפסורטר ןפואב תוכלה לש ןתלחהל םיאתמה רוניצכ )4()א(31
 ילילפה טפשמל תלבגומ )טפשמה יתב קוחב )4()א(31 ףיעס לש "רוניצ"ה תועצמאב(
 הריבעב העשרה לע הכילשמה הביטימ הכלה לש הלוחתל ,רומאכ ,תלבגומ איהו ,דבלב
 ,הרואכל ,לפונ וניא יתכלה יוניש יכ טפשמה תיב ןייצ דורלסקא ןיינעב ,ףוסבל .דבלב
 ינא ןיא .טפשמה יתב קוחב )2()א(31 ףיעסב ןנושלכ תושדח תודבוע וא תויאר רדגב
 .הז ןיינעל ,שדח ירוטוטטס ןיד ןיבל השדח תיטופיש הכלה ןיב ישממ לדבה תאצומ
 יכ ןיוצ תורפסב .יתדבועה רושימב רשאמ לדבהב ,יביטמרונה רושימב םילעופ םהינש
 הליע תווהל יושע אלוקל תיתוהמה תילילפה המרונב יונישה םצע םא ,בר קפס ...םייק"
 יוניש ,אופא ,וניא ןידב יוניש .)364 ןישנועה יניד תרות יולה( "רזוח טפשמ םויקל
 ,ונניינעב תירוביצה הירוגנסה תנעט לבקתתש תנמ לע :קודו .תודבועב וא תויארב
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 שדחה ןידהש םג אלא ,תומיאתמ תויאר תווהמ תעדה תווח קר אלש הנקסמ תשרדנ
 תלבקל קפסמ יביטמרונ דוסי ןומט וזכש תבלושמ הנקסמב קר .הלאכש תויאר הווהמ
 תווח לש ןלקשמל ללכ סנכיהל ךרוצ יל ןיא ,רומאכ .רזוח טפשמ לש ומויקל השקבה
 .תושדח תודבוע וא תויאר הווהמ וניא ןידש ,רומאכ ,איה יתעדו ליאוה ,תעדה
 
 :רימחמ שנוע תלטהל רשאב ,ביברא ןיינעב קרב 'א טפושה לש ותדמעל רשאו 

 .םימיאתמ םיללכ םיעבוק םהו ,הז ששח רותפל ודעונ ןישנועה קוחב 4-6 םיפיעס
 ,םמצעלשכ ,ווהי םהירדגל םילפונ םניא רשא םירקמש בייחתמ אל ,םיללכה הלאשמ
 יל יד :יללכ ןפואב וז הלאשב העירכמ יניא ,םוקמ לכמ .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע
 ומויק הקידצמ הניא ןישנועה קוחב א300 ףיעס תקיקח יכ הנקסמ ללכל יתעגהש ךכב
 לש ונוצר תועיבשל( ונורתפ תא אצומ וניא שקבמה לש וניינעשמ ,רזוח טפשמ לש
 .ןישנועה קוחב 5 ףיעסב רבכ קספנש יפכ )שקבמה
 

 לש והרקמ ןיב ,תוירקמ לש השק השוחת תרצונ יכ תנעוט תירוביצה הירוגנסה .26
 רחאל עמשנ םרוערעש םלזמ לזמתהש ,םירחא םימשאנ לש םהירקמ ןיבל ןאכד שקבמה
 וליבוהש םימעטה דחא לע תירוביצה הירוגנסה תנעשנ הז הנועיטב .א300 ףיעס תקיקח
 'מעב ,םש( דורלסקא ןיינעב רזוח טפשמ לש ומויקל השקבה תלבקל קרב 'א אישנה תא

 דורלסקא ןיינעב ,תישאר .תקיודמ הניא םירקמה ןיב האוושהה יכ הרובס ינא .)616
 ןהל רשא ,יוכיז וא העשרה :תיראניב האצותב ןניקסע יכ הדבועה דואמ דע המרצ
 .אדירג סנק היה הרקמ ותואב שנועה יכ רכזוי .םוי-םויב תובר תויביטרפוא תוכלשה
 .שקבמה לש ותשקב תלבקתמ התייה םא םג הנכ לע תרתונ התייה העשרהה ונניינעב
 איהש אלא ,שקבמה לש ויוכיזל הליבומ התייה אל השקבה תלבקש קר אל :דועו תאז
 תיבל הנקומ תעדה לוקיש יכ רוכזל שי .רסאממ ורורחשל חרכהב הליבומ התייה אל ףא
 ,ךכ .חצרה תריבע דצבש הבוח םלועה רסאמ שנועמ םימיאתמ םירקמב תוטסל ,טפשמה
 אישנ ידי-לע – םיימעפ – שנוע בצקנ שקבמה לש וניינעב הבוח םלועה רסאמ שנוע
 ,תירוביצה הירוגנסה תנעטמ הנושב .רסאמ תונש 28 לע םוי לש ופוסב דמעוהו הנידמה
 ליבות איה .ורורחשלו ושנועב תפסונ התחפהל תיטמוטוא ליבות אל התנעט תלבק
 שנוע הזיא לע – ןכ םאו ,הבוחה םלוע רסאמ שנועמ תוטסל יואר םא הלאשה תניחבל
 יוארה שנועה יכ עובקל יושע טפשמה תיב .שקבמה לש ושנוע תא דימעהל יואר רסאמ
 תשוחתש ינמוד ,הלא םירבד עקר לע .הנידמה אישנ ידי-לע בצקנש שנועהמ הובג
 תליחתב רמאנש תא רוכזל שי ,תינש .תגגופתמ ףאו תמצמטצמ הנעטנש תוירקמה
 לש הרקמה יכ הרובס ינניא .םיגירחבש גירחה אוה השינע ןיגב רזוח טפשמ יכ ,םירבדה
 ןיינעל רזוח טפשמ לש ומויק לע הארוה קידצמ רשא גירח הרקמ ותוא אוה שקבמה
 יראה קלח תא רבכ הציִר שקבמה ,רסאמ םוי ףאב שאר לקהל ילבמ :ריכזא ,תאז .שנועה
 ןמ" יוניש .םינש שמחמ תוחפ דועב רסאממ ררחתשהל דיתע אוהו ורסאמ תפוקת לש
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 ןיינעל דוגינבו ,תישילש .ונניינעב אופא ןכתי אל רבכ שנועה לש "הצקה לא הצקה
 םירורחשה תדעוול תונפל ,תיפולח ךרד ןורקעכ תמייק ונניינעב שקבמל ,דורלסקא
 ףא-לע ,תאז .התחדנ ותשקב םלוא ,שקבמה השע ןכא ךכ .םדקומ רורחשל השקבב
 יכ קפס ןיא .ונממ תפקשנ הנדועש הברה תונכוסמה רואלו ישפנה ובצמב תובשחתהה
 לחומ היה וליא שנועה תריזג תרגסמב םג םילקשנ ויה רשא ,םייטנוולר םילוקיש הלא
 תדעוול בוש תונפל שקבמה לש ותורשפאב שיש חינהל שי :קודו .א300 ףיעס וניינעב
 רבד לע הדמע עיבהל ידכ וז יתערכהב ןיא .וניינע לש תפסונ הליקש םשל ,םירורחשה
  .הנשגות הלאש לככ – הנינחל תפסונ השקב לש וא – וז השקב לש הייוכיס
 

 .ינטרפ ןפואב שקבמה לש וניינע תניחב ךותמ יתעגה הרומאה הנקסמל .27
 ויה תויושע רזוח טפשמל שקבמה תשקב תלבקל :רמואו ףיסוא יתכאלמ תא יתמייסשמ
 טולח ךפה םניינעש םימשאנה רפסמ יבגל םינותנ ידיב ןיא םנמא .בחור תוכלשה תויהל
 ,חצר תריבע ןיגב םשנוע תא ןיידע םיצרמ רשאו ןישנועה קוחל א300 ףיעס תפסוה ינפל
 ויה א300 ףיעס תפסוהלו קוחה ןוקיתל ךומסב רעצמל יכ חינהל שי םוקמ לכמ םלוא
 תלאשב שדוחמ ןוידב שקבמה לש וניינע תחיתפ .רסאמב םינותנ הלאכ םיבר םימשאנ
 ןוידל םיפסונ םיבר םימשאנ לש םניינע תחיתפל אופא איבהל היושע התייה שנועה
  .שדחמ
 

 רבד ףוס

 

 טפשמ לש ךילה .תוחדיהל רזוח טפשמל השקבה לש הניד יכ ,אופא ,יתנקסמ .27
 ןפואב ןישנועה קוחב א300 ףיעס תא ליחהל ןתינ וכרדש "רוניצ" וניא רזוח
 .ףיעסה תקיקח דעומב טולח רבכ היה םניד-קספש ימ יבגל יביטקפסורטר
  
  .)25.5.2014( ד"עשתה רייאב ה"כ ,םויה הנתינ  
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